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1. Offentliggørelse af OIE’s nyeste opdeling af lande i BSE-risikogrupper
I fortsættelse af beskrivelsen i Nyhedsbrev om Oksekød nr. 33/2017 af 8. juni 2017, punkt 1, kan det oplyses, at
de nyeste opgraderinger af en række lande/områders gældende BSE-status fremgår af OIE’s Resolution No. 26
af tirsdag den 24. maj 2016, som kan hentes via nedenstående link til organisationens officielle hjemmeside:
http://www.oie.int/animal-health-in-the-world/official-disease-status/bse/list-of-bse-risk-status/

(Ref.: OME)

2. Information om registrering af eksportører under frihandelsaftalen med Canada
Under henvisning til den seneste omtale i Nyhedsbrev nr. 29/2017 af 24. maj 2017, punkt 1, kan det oplyses, at
DG Taxud (under Kommissionen) nu har offentliggjort baggrundsinformation om det nye registreringssystem
for eksportører under landbrugsdelen af frihandelsaftalen med Canada (også kaldet CETA), hvilken kan findes
via følgende link til officielle hjemmeside;
http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/international-affairs/international-customs-cooperation-mutual-administrative-assistanceagreements/canada_en

(Ref.: OME)

3. Godkendte Halal-certificeringsorganer i Indonesien
Det religiøse ministerium i Indonesien – Majelis Ulama Indonesia, MUI – har offentligt sin liste over godkendte
Halal-certificeringsorganer, hvilken kan findes via nedenstående officielle hjemmeside:
http://www.halalmui.org/images/stories/pdf/LSH/LSHLN-LPPOM%20MUI.pdf

(Ref.: OME)

4. Markedsinformationer m.v. fra Kommissionen
DG Trade under Kommissionen offentliggør løbende statistiske informationer om okse- og svinekødsektoren
samt relevante prognoser for markedet via af hvide biprodukter via følgende link til sin officielle hjemmeside:
http://ec.europa.eu/agriculture/market-observatory/meat/index_en.htm

(Ref.: OME)
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5. Frihandelsforhandlingerne med Japan
Den danske statskonsulent i Tokyo (Japan) har oplyst, at den næste forhandlingsrunde om frihandelsaftalen
imellem Kommissionen og de japanske myndigheder startede i Tokyo onsdag den 13. juni 2017.
Statskonsulenten tilføjer, at der stor optimisme omkring mulighederne for en aftale inden sommerferien, jfr. i
øvrigt den seneste omtale heraf i Nyhedsbrev om Oksekød nr. 29/2017 af 24. maj 2017, punkt 2.
(Ref.: OME)

6. Ringe interesse for præferenceimport af højkvalitetskød fra Nordamerika (Hilton)
Kommissionen har oplyst, at man per 10. marts 2017 kunne imødekomme de i perioden 1.  5. marts 2017
indgivne ansøgninger om importlicenser på højkvalitetskød fra USA og Canada under Hilton-kvoten, idet den
samlede udnyttelse af ovennævnte importkvote i indeværende GATT-år (hvilket vil sige perioden 1. juli 2016 
30. juni 2017) dermed har været som følger:

Eksportland

USA og Canada
- højkvalitetskød (Hilton)

Kvote for
GATT-året
2016/2017

Udstedte
importlicenser
(9 måneder)

Ubrugt kvote (2016/2017)
(mængde)

(pct.)

11.500 tons

403 tons

11.097 tons

96,50 %

Der er således – trods introduktionen af den nye nul-kvote (tidligere også kaldet: den autonome Hilton-kvote),
jfr. i øvrigt den seneste omtale heraf i Nyhedsbrev om Oksekød nr. 28/2017 af 18. maj 2017, punkt 7 – fortsat
en mindre interesse for præferenceimport under den ”gamle” Nordamerika-kvote.
Den nævnte kvote på i alt 11.500 tons højkvalitetskød administreres således af Kommissionen, mens de øvrige
seks landekvoter – Argentina, Australien, Brasilien, New Zealand, Paraguay og Uruguay – administreres af
de respektive tredjelande selv, jfr. i øvrigt den seneste beskrivelse heraf i Nyhedsbrev om Oksekød nr. 35/2017
af 15. juni 2017, punkt 4.
De gældende regler for nærværende importpræferenceordning – som er åbnet flerårigt – er nærmere beskrevet
i KF-Meddelelse nr. 47/97 af 28. april 1997, punkt 3.
Den juridiske baggrund for denne importordning er Kommissionens (omarbejdede) gennemførelsesforordning
(EU) nr. 593/2013 af 21. juni 2013 om ”åbning og forvaltning af toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet,
fersk, kølet eller frosset, og for frosset bøffelkød”, idet disse bestemmelser i øvrigt kan indhentes via vedlagte
link til den kodificerede forordning:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0593&from=DA

(Ref.: OME)

7. Aktuel anvendelse af import under 0-kvoten
I fortsættelse af beskrivelsen i Nyhedsbrev om Oksekød nr. 28/2017 af 18. maj 2017, punkt 7, kan det oplyses,
at O-kvoten for GATT-året 2016/2017 på 48.200 tons blev opbrugt allerede fredag den 2. juni 2017.
Med ikrafttrædelsen per 1. juli 2017 af landbrugsdelen under frihandelsaftalen med Canada, vil nævnte lands
”andel” af kvoten – nemlig 3.200 tons – bortfalde, jfr. i øvrigt omtalen i Nyhedsbrev om Oksekød nr. 17/2017 af
9. marts 2017, punkt 2.
Fremtiden for den resterende kvote på 45.000 tons i GATT-året 2017/2018 afhænger af udviklingen i hormonkonflikten med USA, jfr. i øvrigt omtalen i Nyhedsbrev om Oksekød nr. 14/2017 af 22. februar 2017, punkt 2.
(Ref.: OME)
Med venlig hilsen
Landbrug og Fødevarer
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